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Informacja o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 

Powiatu Wadowickiego w 2015 roku 

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 

231, poz. 1375) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.  U.  z 2011 r. Nr 24, poz. 128) 

nałożyły obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego na organy administracji 

rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W związku z powyższym 

Uchwałą Nr XVI/174/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012 r. został 

przyjęty „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu 

Wadowickiego na lata 2011 – 2015”. 

Cele i zadania dla powiatu wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 

Cel główny 1 

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

Cel szczegółowy: 

1.1.upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań  

i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

Zadania: 

1.1.1. ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego, 

1.1.2. opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego, 

1.1.3. realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego. 

 

Cel szczegółowy: 

1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

Zadania: 

1.2.1. opracowanie programów zapobiegania przemocy i alienacji osoby w rodzinie, w szkole 

i w środowisku lokalnym. 

1.2.2.  realizacja programów zapobiegania przemocy i alienacji osób w rodzinie, w szkole 

i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych. 

 

Cel szczegółowy: 

1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zadania: 

1.3.1.  przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających 

postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji osób  

z zaburzeniami psychicznymi, włączenie się w ogólnopolskie kampanie np: „Schizofrenia 

otwórzcie drzwi”. 
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1.3.2.  realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom 

zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

 

Cel szczegółowy: 

1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. 

Zadania: 

1.4.1.  tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc 

w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu. 

 

Cel główny 2 

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym. 

 

Cel szczegółowy: 

2.1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

Zadania: 

2.1.1.  opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności 

w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym 

zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego: 

-   leczenia ambulatoryjnego, 

-   leczenia w zespołach środowiskowych, 

-   leczenia w oddziałach dziennych, 

-   leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych  

2.1.2.  realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie  

do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie  

2.1.3.  integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez 

tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu  

kompleksową, środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę w zakresie zdrowia 

psychicznego.  

 

Cel szczegółowy: 

2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

Zadania: 

2.2.1.  opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania 

pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: 

bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej, 
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2.2.2.  realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy 

i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2.2.3.  wspieranie finansowe samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2.2.4.  zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego projektom pozarządowym realizującym 

takie formy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają 

działania ciągłego, 

2.2.5.  poszerzenie form wsparcia pomocy osobom za zaburzeniami psychicznymi w ramach 

działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie, 

2.2.6. Rozwój istniejącej infrastruktury wsparcia społecznego i opieki środowiskowej  

np. poprzez wdrażanie obowiązkowych programów naprawczych.    

 

Cel szczegółowy: 

2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

Zadania: 

2.3.1.  opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego 

zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

2.3.2.  realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego 

zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

2.3.3.  zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2.3.4.  przygotowanie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców 

promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2.3.5.  prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców 

promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2.3.6.  zwiększenie możliwości aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi 

w ramach programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Cel szczegółowy: 

2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. 

Zadania: 

2.4.1.  powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu z zadaniami: 

-   opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności 

powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich 

skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji 

zawodowej, 

-   realizacji, koordynowania i monitorowania Programu, 
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2.4.2.  opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego 

szczegółowy harmonogram, 

2.4.3.  realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego, 

2.4.4.  przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych 

formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

W Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego określono następujące 

priorytety na lata 2012 - 2015: 

1. Wspieranie rodzicielstwa – pozytywne rodzicielstwo powyższa samoocenę dzieci, 

zwiększa ich kompetencje społeczne i edukacyjne, chroni je przed późniejszymi 

destrukcyjnymi zachowaniami i zaburzeniami związanymi z używaniem substancji 

psychoaktywnych; 

2. Promocja zdrowia psychicznego w szkołach – słabe wyniki w nauce i wcześnie 

występujące problemy ze zdrowiem psychicznym zwiększają ryzyko zachowań 

aspołecznych; 

3. Zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych – 

zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych klasyfikowane są jako 

zaburzenia psychiczne i współwystępują z innymi zaburzeniami psychicznymi  

i zaburzeniami zachowania, m.in. z przemocą, depresją i samobójstwami. Natomiast 

agresja i przemoc w domu i środowisku lokalnym prowadzi do zaburzeń zachowania  

i zaburzeń psychicznych; 

4. Zapobieganie depresji i samobójstwom – depresja jest drugą pod względem częstości 

występowania przyczyną niepełnosprawności i zwiększa ryzyko samobójstwa. 

Samobójstwo jest drugą pod względem ilości, po wypadkach drogowych, przyczyną 

zgonów w populacji Europejczyków w wieku 15 – 35 lat;  

5. Otoczenie opieką grup ryzyka, którym zagrażają zaburzenia psychiczne – osoby 

niepełnosprawne, rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby z przewlekłymi 

chorobami somatycznymi, osoby, które przechodzą traumatyczne doświadczenia życiowe;  

6. Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się – poprawa zdrowia psychicznego 

populacji osób starzejących się i osób przewlekle chorych poprzez aktywność fizyczną  

i wsparcie społeczne w wielu obszarach; 

7. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy – stresujące warunki pracy zwiększają 

ryzyko zaburzeń lękowych, depresyjnych i wypalenia zawodowego. Wzmocnienie pozycji 

pracownika prowadzi do poprawy kompetencji, wzrostu zadowolenia z pracy oraz 

zmniejszenia stresu. 
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Partnerami Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 

Powiatu Wadowickiego od 2012 r. są:  

1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie. 

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach. 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. 

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach. 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie. 

6. Poradnia Zdrowia Psychicznego w ZZOZ w Wadowicach. 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.  

8. Domy Pomocy Społecznej: 

1) Dom Pomocy Społecznej im. św. O.R. Kalinowskiego w Wadowicach, ul. Pułaskiego 

5 o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych (koedukacyjny), liczba miejsc 

114. 

2) Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 o profilu dla osób  

w podeszłym wieku (koedukacyjny), liczba miejsc 92. 

3) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku 3, profil dla dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet), liczba miejsc 84.  

4) Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon oo. Bonifratrów  

w Zebrzydowicach 1, profil dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn), 

liczba miejsc 67.  

5) Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 31 prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska, profil 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety), liczba miejsc 62.   

oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Wadowickim: 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare" w Wadowicach,  

2. Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych  

w Wadowicach,  

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych „Przystań na Parkowej” w Wadowicach,  

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Wspólna Sprawa” 

w Izdebniku, 

5. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" 

w Wadowicach,  

6. Koło Dzieci Niepełnosprawnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wadowicach,  

7. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Beskidzkie w Choczni,  

8. Wspólnota "Mali Przyjaciele Św. Franciszka" przy Seminarium Duchownym O.O. 

Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,  

9. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Społeczności Lokalnej 

"TOTUS" w Andrychowie,  
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10. Polski Związek Niewidomych w Wadowicach,  

11. Polski Związek Niewidomych w Andrychowie,  

12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego 

w Wadowicach,  

13. Wspólnota Wiara i Światło "RAFAŁKI" przy Parafii p.w. Ofiarowania NMP 

w Wadowicach,  

14. Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” w Wyźrale,  

15. Stowarzyszenie Osób Starszych Niepełnosprawnych i Osób Samotnie Wychowujących 

Dziecko „Witalność” w Andrychowie. 
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Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 

Powiatu Wadowickiego realizowane w 2015 r. 

 

Realizacja Celu głównego 1 

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

Jednostki odpowiedzialne za realizację: 

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Wadowicach i Andrychowie, 

- szkoły i placówki oświatowe z terenu Powiatu, 

- organizacje pozarządowe z terenu Powiatu, 

 

W realizację Celu głównego 1 „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym” włączyły się placówki i szkoły ponad gimnazjalne Powiatu Wadowickiego”.  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie: 

1. Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży „Stres pod kontrolą”. 

2. Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży „Rozwiązywanie problemów                         

w sytuacjach kryzysowych”. 

3. Szkolenie nauczycieli na temat przeciwdziałania samobójstwom wśród młodzieży. 

4. Podjęcie działań inicjujących zatrudnienie psychologa w szkole podstawowej              

i gimnazjum   w Wieprzu. 

5. Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Jak radzić sobie z uczniami                       

z zespołem FAS”. 

6. Indywidualna terapia dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami psychicznymi. 

7. Terapia rodzin dysfunkcyjnych. 

8. Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

9. Udział w grupach roboczych związanych z procedurą Niebieskiej Karty. 

10.  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

11.  Interwencje kryzysowe związane z nagłymi zgonami uczniów, przemocą seksualną  

i przemocą w rodzinie. 

12.  Praca w terenie ukierunkowana na rozwiązywanie problemów zdrowotnych, 

szkolnych i życiowych. 

13.  Współpraca z kuratorami sądowymi oraz asystentami rodzinnymi związana                

z rozwiązywaniem problemów rodzin dysfunkcyjnych. 

14. Pomoc w tworzeniu oddziałów integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. 

15.  Terapia pedagogiczna i logopedyczna jako profilaktyka problemów edukacyjnych  

i emocjonalnych. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach: 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań  

i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu – porady  
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i konsultacje dla rodziców, grupa wsparcia dla pedagogów, propagowanie wiedzy wśród 

rodziców i  nauczycieli, zajęcia i programy wychowawczo – profilaktyczne, zajęcia, 

warsztaty dla dzieci i młodzieży (zgodnie z ofertą PP-P), 

2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym – bezpośrednia pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców, terapia dzieci z zaburzeniami 

emocjonalnymi i zaburzeniami lękowymi, 

3. Organizowanie systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego, 

porady, konsultacje rodzinne, terapia dzieci i młodzieży, wspomaganie 

psychologiczne, 

4. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego – informacje  

o innych placówkach pomocowych (MOPS, PCPR, IOK), 

5. Koordynowanie różnych form opieki i pomocy – współpraca ze szkołami, 

placówkami, lekarzami i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci (m. in. 

PCPR, Świetlica Sióstr Nazaretanek, Stowarzyszenia itp.)  

 

 Zespół Szkół  Nr 1 w Andrychowie: 

1. Opracowano szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych 

umożliwiających młodzieży aktywne spędzenie czasu wolnego od zajęć edukacyjnych 

i mających wpływ na obniżenie poziomu niepożądanych zachowań społecznych oraz  

rozwój i samorealizację,  

2. Przygotowano materiały edukacyjne (ulotki, gazetki) dla rodziców, wychowawców 

i młodzieży informujące o asertywności, tolerancji, radzeniu sobie z gniewem, 

emocjami, agresją i przemocą, zasadach poprawnej komunikacji oraz postaw 

społecznych, zaburzeniach w odżywianiu, 

3. Udzielono wsparcia i pomocy rodzicom dzieci, które mają problemy z wyrażaniem 

własnych emocji, zaburzeniami w odżywianiu, kontaktach z rówieśnikami, depresje, 

nerwice, radzeniem sobie ze stresem  poprzez rozmowy indywidualne, umożliwienie 

kontaktu ze specjalistami i poradniami oraz dostarczanie wyczerpujących informacji 

na temat możliwości leczenia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

4. Przy współpracy z pielęgniarką szkolną i nauczycielami, wychowawcami, 

pedagogiem przeprowadzono akcję promocji zdrowego stylu życia, zdrowego 

odżywiania (godziny wychowawcze, prelekcje, spotkania z pielęgniarką szkolną),  

5. Nauka akceptacji otoczenia i siebie, zajmowania się sobą, dbania o siebie i kondycję 

psychiczną – umiejętność przyjmowania pochwał i chwalenia się swoimi 

osiągnięciami, jak również przyjmowania krytyki i wyciągania z niej wniosków na 

przyszłość,  

6. Udział w życiu publicznym i społecznym poprzez organizowanie akcji 

charytatywnych, zachęcanie do wolontariatu oraz włączanie się w życie lokalnej 

społeczności – imprezy kulturalne,  

7. Przygotowanie zajęć i współpraca pedagoga z wychowawcami w realizacji zajęć 

uczących radzenia sobie z wymaganiami otoczenia, asertywnego znoszenie uwag 

i krytyki., tolerancji, radzenia sobie z gniewem, emocjami, agresją i przemocą, uczenie  



Informacja o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

mieszkańców Powiatu Wadowickiego w 2015 roku 

 

empatii i poprawnej komunikacji oraz postaw społecznych, zdrowego odżywiania  i stylu  

życia, pozytywnych relacje z bliższymi i dalszymi znajomymi, 

8. Wdrożenie wsparcia dla uczniów kończących edukację, które mają trudności 

z wejściem na rynek pracy – poprzez zwiększenie ich umiejętności i zapobieganie 

sytuacjom obciążającym dla zdrowia psychicznego – zajęcia indywidualne z doradcą 

zawodowym, spotkania z doradcą zawodowym RUP w Andrychowie, 

9. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują osoby z przewlekłymi chorobami 

somatycznymi, oraz ludzie, którzy przechodzą zmiany życiowe takie, jak utrata pracy, 

rozwód, śmierć kogoś bliskiego, depresja, lęk, zaburzenia związane z używaniem 

substancji psychoaktywnych, agresja, przemoc i zachowania samobójcze,  

10. Systematyczna kontrola zachowania w klasie, rozwój umiejętności społecznych oraz 

zapobieganie znęcaniu się nad słabszymi, 

11. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielenie pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka, organizacja 

zajęć ze specjalistą do spraw narkomani i cyberprzemocy, spotkania dla klas 

pierwszych z przedstawicielem KP w Andrychowie, 

12. Dbanie o dobrą atmosferę i komfort nauki i pracy poprzez współpracę nauczycieli, 

wychowawców, dyrekcji, uczniów przy organizacji uroczystości oraz imprez 

szkolnych, które wpływają na nawiązywanie nowych kontaktów i przyjaźni, 

Jak wynika z obserwacji działania podejmowane przez szkołę wpływają na wzrost 

świadomości oraz wiedzy młodzieży i rodziców na temat wpływu kondycji psychicznej na 

zdrowie fizycznie i społeczne.  

 

Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie: 

1. Prowadzono wśród młodzieży lekcje wychowawcze, pogadanki na temat depresji, 

anoreksji, bulimii, radzenie sobie ze stresem związanym z poszukiwaniem zatrudnienia, 

bezrobociem, egzaminami maturalnym i zawodowym. 

2. W szkole obejmuje się opieką i wsparciem psychologiczno – pedagogicznym uczniów, 

będących w sytuacjach kryzysowych związanych np. z funkcjonowaniem w grupie 

rówieśniczej, wychowywaniem się w rodzinach z dysfunkcjami, a także w przypadku 

trudnych zdarzeń losowych. 

3. W szkole prowadzone jest indywidualne nauczanie uczniów z zaburzeniami 

emocjonalnymi np. depresyjnymi zaburzeniami zachowania, zespołem lękowo –

depresyjnym. Praca indywidualna z tymi uczniami obejmuje oprócz nauczania także  

w   miarę możliwości integrowanie ich z rówieśnikami ze szkoły i włączanie w życie 

szkoły.  

4. Pedagog szkolny współpracował z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Andrychowie, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-

Białej. Wskazuje uczniom i rodzicom będących sytuacjach kryzysowych możliwości 

skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologiczno – psychiatrycznej. 
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Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie:  

1. Akcje -    

a) podejmowanie akcji społecznych z grupą młodzieży w ramach integracji   

z chorymi na schizofrenię,   

b) wizyty z okazji świąt z grupą młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu 

Psychiatrycznym w Andrychowie na Oddziale Geriatrii, 

c) współpraca z Beskidzkim Zrzeszeniem Sportowo Rehabilitacyjnym w Bielsku- 

Białej w organizacji Mistrzostw Polski w Kolarstwie Osób Niepełnosprawnych.                      

We współpracę zaangażowana była 20 osobowa grupa wolontariuszy, 

  d) zaangażowanie grupy młodzieży w Spotkanie  Wigilijne dla osób starszych  

i samotnych. 

2. Wolontariat - skupia w swych szeregach około 60 uczniów w stałych i akcyjnych 

działaniach. 

a)  systematyczna współpraca z Fundacją  „Promyczek”, która opiekuje się dziećmi 

niepełnosprawnymi, 

b)  pomoc rodziną niewydolnym wychowawczo (22 rodziny 46 wolontariuszy), 

c)  współpraca w ramach organizacji Szlachetna Paczka, 

d)  współpraca w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

e)  współpraca z Gimnazjum Nr. 1 w Andrychowie i Zespołem Szkół Samorządowych 

w Rzykach w ramach korepetycji przedmiotowych 10 wolontariuszy. 

3. Diagnoza  - zespołów  klasowych. 

a) testami preferencji społecznych objęte są klasy pierwsze dla szczegółowego 

określenia predyspozycji indywidualnych uczniów i podjęcia dalszych ewentualnie 

indywidualnych działań wychowawczych, 

b) prowadzenie zajęć dydaktycznych  w tematach wynikających z potrzeb zespołów 

klasowych przez pedagoga lub wychowawców klas, 

c)  bieżąca realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego, 

d) bieżąca analiza potrzeb i podejmowanie działań naprawczych w sytuacjach 

kryzysowych.  

 

Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach : 

1. Warsztaty w klasach 4 D, 2 C, 3 D, 1 C, 4 C – z pracownikiem Wyższej Szkoły     

Psychologii Społecznej w Warszawie (dotyczyły radzenia sobie ze stresem). 

2.  Warsztaty we współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, 

program „Slalom”, kl. 1 C, 1 F, 1 G – 29.04. Treści Programu „Slalom” w pierwszej 

części koncentrują się na zasadach funkcjonowania grup społecznych, odkrywaniu 

swoich mocnych stron oraz określaniu u siebie i u innych takich zasobów jak tzw. 

„umiejętności życiowe”. Poruszony zostaje temat aktualnego systemu wartości  
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uczestników i na tej płaszczyźnie omawia się istotę czynników chroniących.   

W drugiej części programu uwaga uczestników koncentrowana jest na odkrywaniu swoich 

przekonań i wiedzy w problemach związanych z narkomanią. Rozpoznane  

w ten sposób zasoby prowadzący stara się porządkować i uzupełniać poprzez dostarczenie 

aktualnej wiedzy w zakresie problematyki uzależnień.  

3. Teatr profilaktyczny "Bagno" - profilaktyka narkomani i relacje rodzic/dziecko. 

4.  Szkolenie dla nauczycieli „Cyberprzemoc” – 11.03. 

Zespoł Szkół nr 2 w Wadowicach:  

1. Psycholog i pedagog szkolny prowadziły zajęcia z uczniami na następujące tematy: 

a) klasy I – „Zdrowiej i aktywniej żyć” 

b) klasy I, II – „Niebezpieczeństwa wynikające z uzależnień od środków 

psychoaktywnych” 

c) klasy II – „Wybierz życie – pierwszy krok” 

d) klasy III, IV – „Stres pod kontrolą” 

2. Uczniowie klas I, II i III uczestniczyli w spotkaniu z lekarzem specjalistą ze Szpitala  

im. Jana Pawła II w Krakowie, którego tematem były współczesne choroby cywilizacyjne 

zagrażające zdrowiu psychicznemu. 

3. Na lekcjach biologii oraz w trakcie zajęć wychowawczych omawiano zasady zdrowego 

odżywiania się i jego wpływu na kondycję psycho-fizyczną młodego człowieka. 

4. Poprzez aktywność fizyczną wyrażającą się w organizowaniu wycieczek i rajdów Szkolne 

Koło Turystyczne „Mechanik’ propagowało wśród młodzieży naszej szkoły aktywny styl 

życia, jako istotny element zdrowia psychicznego człowieka. 

5. W ramach działalności Szkolnego Koła PCK i Szkolnego Koła Wolontariatu 

organizowano akcje charytatywne rozwijające postawę empatii i wrażliwości młodych 

ludzi na los drugiego człowieka. 

6. Uczniowie szkoły objęci byli opieka pedagoga i psychologa szkolnego. 

7. Tygodniowe plany lekcji konstruowane były z uwzględnieniem troski o zdrowie 

psychiczne i  higienę pracy uczniów. 

8. Na gazetkach ściennych w widocznych miejscach umieszczone zostały informacje na 

temat instytucji pomocowych, do których w razie potrzeby mogą zgłaszać się 

zainteresowani uczniowie np. 

a) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

b) Centrum Profilaktyki Społecznej, 

c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

 

Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach:  

1. Młodzież uczestniczy w prelekcjach związanych ze zdrowym stylem życia, 

umiejętnością rozwiązywania sytuacji konfliktowych, stresowych, trudnych. Ponadto 

w formie warsztatów nabywa umiejętność rozładowania stresu, poznaje techniki 

relaksacji.   
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2. W ramach psychoedukacji oraz poszerzania świadomości społecznej na temat 

funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, uczniowie poprzez zamieszczone  

w gazetce szkolnej informacje, zaznajamiają się ze specyfiką zaburzeń psychicznych 

np. depresji, schizofrenii oraz mają dostęp do danych teleadresowych placówek 

świadczących pomoc medyczną, psychiatryczną oraz psychologiczną.  

3. Młodzież działająca przy Szkolnym Kole Wolontariatu, uczestniczyła w kampanii  

„Otwórzcie drzwi Schizofrenii”.  

4. Pedagog szkolny, we współpracy ze Stowarzyszeniem Adiutare, pełni funkcje 

koordynatora pracy z osobami chorującymi psychicznie. 

5. Uczniowie oraz ich rodzice będący w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc do 

pedagoga szkolnego.  

6. Uczniowie z zaburzeniami psychicznymi są objęci stałą opieką pedagoga szkolnego, 

który współpracuje z rodzicami, lekarzem prowadzącym a także z psychologiem. 

 

I  Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach:    

1. Objęcie szczególną opieką wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz 

pielęgniarki szkolnej, uczniów z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (głównie            

z zaburzeniami lękowymi i depresją) - stosowanie metody indywidualizacji 

oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, dostosowania warunków i formy 

egzaminu maturalnego, oraz realizacji formy nauczania indywidualnego oraz  ścisłej 

współpracy z rodzicami, 

2. Udzielanie porad i wskazówek przez psychologa i pedagoga uczniom, rodzicom, 

nauczycielom w problemach dydaktyczno – wychowawczych młodzieży, w kryzysach 

oraz trudnych sytuacjach rodzinnych, kierowanie do właściwych instytucji (Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna, Przychodnie Lekarskie, MOPS, PCPR, Sąd 

Rodzinny), 

3. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez wspieranie uczniów w kontakcie 

indywidualnym z psychologiem i pedagogiem, uczenie ich przełamywania 

bezradności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, niesienie pomocy 

pedagogicznej  w momentach kryzysowych, 

4. W czasie lekcji i na zajęciach wychowawczych upowszechnianie wiedzy na temat 

zdrowia psychicznego, zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień, radzenia sobie 

ze stresem, właściwego odpoczynku a także racjonalnego spędzania czasu wolnego, 

realizacja elementów programów edukacyjnych i profilaktycznych promujących 

zdrowie i doskonalących umiejętność komunikacji interpersonalnej  („ Jak żyć  

z ludźmi”, „ Program Siedmiu Kroków”), 

5. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, pedagoga i psychologa 

szkolnego oraz rodziców poprzez szkolenia dotyczące budowania dobrych, 

wspierających, opartych na dialogu i szacunku relacji pomiędzy dorastającym 

dzieckiem a dorosłym, rozpoznawania zagrożenia i właściwego reagowania w sytuacji 

kryzysu psychicznego ucznia, przeciwdziałania uzależnieniom, rozpoznawania  

i udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec ucznia, 

reagowania w sytuacjach kryzysowych. 
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Zespoł Szkól im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej:             

1. Podczas lekcji wychowawczych, zajęć z pedagogiem upowszechniono wiedzę na 

temat zdrowia psychicznego, kształtowano zachowania i style korzystne   dla zdrowia 

psychicznego, rozwijano umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu psychicznemu, 

2. Odbywały się rozmowy z młodzieżą dotyczące tolerancji dla osób chorych, w tym na 

choroby psychiczne, 

3. Uczniowie, u których zauważane były symptomy zaburzeń psychicznych zostali 

kierowani do psychologa lub psychiatry, odbywały się rozmowy z uczniami oraz 

rodzicami, 

4. Grupa wolontariuszy naszej szkoły brała udział w spotkaniach z osobami chorymi 

psychicznie i niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej i Konwencie  

w Zebrzydowicach, 

5. Pedagog wzięła udział w konferencji naukowej nt. Zaburzenia psychiczne  

i uzależnienia w okresie dojrzewania, 

6. Pedagog bierze udział w spotkaniach Zespołu interdyscyplinarnego w celu 

rozpoznania środowiska i dostępu młodzieży do psychologa przy Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

7. Prowadzenie indywidualnych kart dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi  

i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej: 

1. Upowszechnianie  wiedzy nt. zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów 

życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu: 

 edukacyjny program profilaktyczny (we współpracy z samorządem lokalnym), 

 lekcje wychowawcze nt. zaburzeń nastroju oraz zaburzeń spowodowanych 

używaniem alkoholu i substancji psychotropowych,  

 zajęcia sportowe, rekreacyjne, 

 promocja zdrowego stylu życia (udział w Ogólnopolskiej Kampanii KG Policji 

„Profilaktyka  a Ty” i w programie edukacyjnym „Szlakiem Promocji Zdrowia”). 

2.  Zapobieganie zaburzeniom psychicznym: 

 zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju uczniów, 

 podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, 

 diagnoza i rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, 

 analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb rozwojowych 

uczniów, 

 trening antystresowy,  

 upowszechnianie wiedzy o głównych uwarunkowaniach zdrowia. 
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3. Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi: 

 zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej, 

 współpraca z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wadowicach, 

specjalistami. 

4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego: 

 nie dotyczy. 

5. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej: 

 nie dotyczy. 

6. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego: 

 informacje nt. działalności instytucji i organizacji wspierających szkołę. 

7. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: 

 nie dotyczy. 

8.Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy: 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MGOPS, 

 uczestnictwo pedagoga szkolnego w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego w  Radoczy: 

1. Objęto opieką uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, o niskiej frekwencji, chorych 

na choroby przewlekłe, z występującymi zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi. 

Współpracujemy  z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy, który pomaga nam  

w poradnictwie w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu młodzieży. 

2. Prowadzone są konsultacje i porady dla rodzin  w/w uczniów. 

3. Współpracujemy z wychowawcami i nauczycielami w celu dotarcia z pomocą do  

w/w uczniów. 

4. Realizujemy w klasach maturalnych program profilaktyczny „Stres pod kontrolą” oraz 

jego elementy w klasach młodszych mający na celu nabywanie przez młodzież 

konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem. 

5. Promujemy zdrowy styl życia m.in. poprzez wykonywanie różnych gazetek 

profilaktycznych. 

6. Wspieramy inicjatywę „Schizofrenia – drzwi otwarte”. 

7. Współpracujemy z rodzicami mającymi problemy wychowawcze, dysfunkcyjnymi, pod 

opieką kuratorów. 

8. Zwalczamy przemoc i agresję poprzez pogadanki, rozmowy z uczniami, współpracę  

z rodzicami uczniów oraz z instytucjami wspierającymi. 

9. Otaczamy opieką uczniów niepełnosprawnych, oraz uczniów po traumatycznych 

doświadczeniach życiowych. 

10.  Zapobiegamy używaniu substancji psychoaktywnych (pogadanki, spotkania z policją, 

współpraca z instytucjami wspomagającymi, szkolenia dla nauczycieli, rozmowy  

z uczniami, współpraca z domem rodzinnym ucznia). 
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11. Umieszczono gazetkę informacyjną z numerami telefonów instytucji wspomagających  

w sytuacjach kryzysowych. 

12. Zapoznano uczniów z działaniem takich instytucji jak: Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, telefon zaufania. 

13. Udzielamy porad dla rodziców uczniów w przypadkach przejawów  u młodzieży  

zachowań depresyjnych, skłonności do samookaleczenia, myśli samobójczych, anoreksji 

 i bulimii. 

14. Umieszczono gazetkę promującą zdrowy styl życia. 

 

Realizacja Celu głównego 2 

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym. 

 

Jednostki odpowiedzialne za realizację: 

- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, 

- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie, 

- organizacje pozarządowe z terenu Powiatu, 

- Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach: 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach realizował cele Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego w ramach 

świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej i Poradni Leczenia 

Uzależnień.  

Ponadto Zespół  realizował zadania wynikające z ww. programu poprzez: 

1. Umożliwienie pacjentom kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu ich zamieszkania  

bez separacji z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki. 

Realizowano ten cel poprzez działania podejmowane przez terapeutów zespołu leczenia 

środowiskowego  zmierzające do systematycznego i aktywnego monitorowania stanu zdrowia 

i sytuacji życiowej  pacjentów, motywowania ich do współpracy i szybkiego reagowania   

w sytuacjach kryzysowych. Systematycznie wspierano ich funkcjonowania w różnych 

obszarach życia ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności społecznych. Dążono do 

wzmocnienia całej sieci oparcia społecznego osób pozostających w leczeniu poprzez stałą 

współpracę z ich rodzinami oraz innymi opiekunami, 
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2. Poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu psychicznego o różnym podłożu pacjentom 

leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych oraz oddziałach szpitalnych 

poprzez konsultację i opiekę lekarską oraz psychologiczną, 

-objecie szczególną troską kobiet w okresie ciąży oraz po porodzie w celu zapobiegania 

depresjom poporodowym (edukacja w Szkole Rodzenia, w Poradni dla Kobiet, w Oddziale 

Ginekologiczno – Położniczym), 

3. Zapewnienie stałej opieki psychologa w ramach oparcia społecznego oraz aktywizacji 

procesów życiowych pacjentom Oddziału Geriatrycznego oraz ich rodzinom, 

4. Upowszechnianie wiedzy w aspekcie wzmocnienia zdrowia psychicznego, kształtowania 

zachowań i stylów prozdrowotnych. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

u pacjentów dotkniętych chorobami przewlekłymi: cukrzyca typu I, typu II oraz cukrzyca  

ciężarnych poprzez przeprowadzenia systematycznych szkoleń przez zespoły edukacyjne 

w Poradni Diabetologicznej oraz w oddziałach szpitalnych. 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie: 

Od wielu realizowany jest projekt pn.: „Otwórzmy Drzwi – otwórzmy serca dla chorujących 

na schizofrenię”.  

Projekt ten ma na celu:  

a)  zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej i wiedzy w zakresie chorób psychicznych, 

b) zmianę negatywnych i obojętnych postaw w stosunku do chorujących psychicznie poprzez 

pokazanie, że choroba psychiczna nie wyklucza z życia zawodowego  

i społecznego,      

c) zwiększenie tolerancji i zapobieganie wykluczeniu chorych psychicznie z życia 

społecznego. 

Realizując ten Projekt, zorganizowano w Parku Miejskim w Andrychowie  

imprezę plenerową dla mieszkańców miasta z wystawą prac pacjentów i możliwością 

skorzystania  z porad lekarskich i psychiatrycznych oraz edukacją zdrowotną. 

Ponadto Szpital brał udział w: 

1. Małopolskim Dniu  Profilaktyki  Zdrowia  udzielając  porad  z zakresu zdrowia 

psychicznego, 

2.  W programie „Wyprzedzić smutek” (Program edukacyjny dla mieszkańców Województwa 

Małopolskiego). Celem jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie możliwości 

wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz dostępności metod 

profilaktycznych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach: 

Powiat Wadowicki zlecił realizację zadań publicznych, których działania wpisują się w cele 

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu 

Wadowickiego na lata 2012-2015. Ponadto Powiat w ramach realizacji zadania z zakresu  
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administracji rządowej prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach wraz  

z filią w Andrychowie przeznaczony dla 70 osób przewlekle psychicznie chorych. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,  

z ramienia Starosty, sprawuje nadzór nad  funkcjonowaniem ŚDS oraz podejmuje bieżącą 

współpracę z ww. Ośrodkiem. 

Realizacja zadań publicznych:  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” w Wadowicach, ul. Emilii 

 i Karola Wojtyłów 16, otrzymało dotację ze środków Powiatu Wadowickiego na realizację 

zadania pn.:  „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu 

Powiatu Wadowickiego”,  w okresie od 20.02.2015r. do 31.05.2015r.  

W ramach realizowanego zadania: 

a) zatrudniono 3 osoby   niepełnosprawne w łącznym wymiarze 1,5 etatu, 

b) zatrudniono prawnika, który udzielał bezpłatnych porad prawnych w wymiarze  

9 godzin w trakcie realizacji zadania, 

c) pracownik Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych udzielał także 

informacji w Ośrodku Wspierania Rodziny w Andrychowie, 

d) pracownicy Ośrodka udzielili łącznie 695 porad, 

e) zapewniono obsługę osób  niepełnosprawnych i ich opiekunów, pracodawców 

oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wadowickiego w zakresie 

udzielania informacji. 

 

Ponadto, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 

Psychiatrii „Adiutare” w Wadowicach przyznano dotację na realizację zadania pn.: 

Prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego, udzielanie informacji na temat 

przysługujących uprawnień i dostępnych usług dla osób niepełnosprawnych i instytucji 

zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne w ramach działalności Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

oraz prowadzenie grupy wsparcia dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi 

pn.: „Nasze życie w naszych rękach” w terminie 15.06.2015r. – 10.12.2015r.   

Zadanie realizowane było poprzez:  

1. Prowadzenie Biura Informacji dla Osób Niepełnosprawnych: 

a) zatrudniono 3 osoby niepełnosprawne ( od 10.07.2015r. – 2 osoby) w łącznym wymiarze 

1,5 etatu, 

b) zatrudniono prawnika, który udzielił 44 bezpłatne porady prawne w trakcie realizacji 

zadania, 

c) pracownicy Ośrodka udzielili łącznie 962 porady, 

d) w trakcie dyżurów w Andrychowie udzielono łącznie 92 porady. 

2. Prowadzenie grupy wsparcia: 

a) zorganizowano 10 spotkań, w których uczestniczyło 108 osób, 
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b) do prowadzenia grupy wsparcia zatrudniono psychiatrę  i psychologa, 

c) pracownik socjalny (w ramach woluntarystycznych dyżurów) w Punkcie Wsparcia 

udzielił porad i pomocy socjalnej łącznie 24 osobom. 

Ww. działania miały na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat 

zdrowia psychicznego i zróżnicowanych form pomocy, podniesienie świadomości rodzin  

w zakresie specyfiki choroby psychicznej, umocnienie więzi rodzinnych w środowiskach 

dotkniętych chorobą psychiczną, stworzenie możliwości organizowania grup 

samopomocowych, organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu 

psychicznego, aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi oraz budowanie 

lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie.   

 

Środowiskowy Dom Samopomocy: 

Główne działania Ośrodka zmierzały do utrzymania osoby niepełnosprawnej w jej 

naturalnym środowisku, przeciwdziałania instytucjonalizacji, poprawy jakości życia  

i zapewnienia oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich 

stosunków z otoczeniem z uwagi na rodzaj schorzenia i poczucie stygmatyzacji.  

Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy podejmował dodatkowe działania we współpracy  

z Stowarzyszeniem „Adiutare”, tj.: 

 1. Organizacja lokalnych obchodów ogólnopolskiej akcji „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. 

Kampania ta przyczyniła się do zwiększenia integracji osób chorujących ze społeczeństwem, 

pogłębiła tolerancję wobec tej grupy, stanowiła też formę działań profilaktycznych, 

2.  Realizacja projektu „Nasze życie w naszych rękach” dofinansowanego ze środków 

PERON. W ramach niniejszego projektu prowadzono – Ośrodek Informacji dla Osób 

Niepełnosprawnych. Ponadto na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy odbywały się 

spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin osób po kryzysach psychicznych oraz 

prowadzono punkt wsparcia dla osób z terenu powiatu wadowickiego, 

3.  Udział w ogólnopolskim proteście przeciw likwidacji Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ Adiutare” w Wadowicach:  

W roku 2015 działania Stowarzyszenia skupiały się przede wszystkim na realizacji 

następujących zadań: 

1. Prowadzenie  Ośrodka Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych z Terenu 

Powiatu  Wadowickiego od 01.01.2015-20.02.2015 woluntarystycznie, 21.02.2015 

do 31.05.2015 – zadanie dofinansowane przez Powiat, 15.06.2015-10.12.2015 

zadanie dofinansowane przez PFRON.  

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych dostarczył osobom niepełnosprawnym, ich 

rodzinom, podmiotom prowadzącym działalność na ich rzecz, a także pracodawcom  
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kompleksowych informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych  

w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Ośrodek Informacji zapewnił kompleksową 

obsługę osób niepełnosprawnych i ich otoczenia społecznego z terenu całego powiatu 

wadowickiego. 

2. „Nasze życie w naszych rękach” zadanie dofinansowane  ze środków PFRON.  

Prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji  

na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług dla osób niepełnosprawnych 

i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz pracodawców zatrudniających 

osoby niepełnosprawne w ramach działalności Ośrodka Informacji dla Osób 

Niepełnosprawnych, prowadzenie grupy wsparcia dla członków rodzin osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz Punktu Wsparcia. 

Grupa Wsparcia dla Rodzin stanowiła kontynuację działań na rzecz rodzin i bliskich osób 

chorujących psychicznie - otoczono  wsparciem  rodziny osób chorujących.  

Prowadzono ogólnodostępny Punkt Wsparcia gdzie porad udzielał wykwalifikowany 

pracownik socjalny posiadający duże doświadczenie w pracy z chorującymi psychicznie i ich 

rodzinami. 

3. Kampania „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”,  zadanie z własnych środków 

finansowych - XIV Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.  

W dniu 5 września 2015 r. na Placu Solidarności w Wadowicach oraz w Ogrodowa  

Restauracja & Bar  przeprowadzono kampanię społeczną w ramach Światowego Programu 

„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” pod hasłem „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję" 

Program ten, jest zgodny z aktami prawa lokalnego i powszechnego dotyczącego osób 

niepełnosprawnych, a w szczególności chorujących psychicznie. Jest zgodny z założeniami 

programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi” oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2011 – 2015, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku.  

Kampania  przyczyniła się do zwiększenia integracji osób chorujących ze społeczeństwem, 

pogłębiła tolerancję wobec tej grupy, stanowiła też formę działań profilaktycznych. 

4. Udział w ogólnopolskim proteście  przeciw likwidacji Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego.  

W dniu 3 września w Krakowie pod Urzędem Wojewódzkim jako Stowarzyszenie działające 

na rzecz osób chorujących psychicznie dołączyliśmy do ogólnopolskiego protestu jakie  

3 września 2015 odbywały się w wielu miastach wojewódzkich w Polsce na rzecz 

powstrzymania likwidacji NPOZP. Na ręce wojewodów był składany list środowisk 

pacjentów, rodzin i profesjonalistów zajmujących się osobami po kryzysach psychicznych 

skierowany do Premier Ewy Kopacz. 

Należy podkreślić, iż wszelkie działania prowadzone przez Stowarzyszenie możliwe było 

dzięki  współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy i bł. Matki Teresy z Kalkuty   

w Wadowicach. 
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Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych 

w Wadowicach:  

1. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi: 

a) organizacja wyjść do kina, muzeum,  na koncert itp., 

b) współorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców DPS i ich rodzin, 

c) organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców DPS-u oraz 

zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej (turniej szachowy, grill, wystawa 

prac mieszkańców, zabawa andrzejkowa, mikołajki), 

d) organizacja wycieczek i wypoczynku (Pszczyna, Busko –Zdrój, Kraków), 

e) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu 

Wadowickiego. 

2.Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego: 

a) doposażenie pomieszczeń z których korzystają mieszkańcy DPS-u, 

b) zakup materiałów do terapii zajęciowej, 

c) pozyskiwanie darów z Banku Żywności, 

d) pozyskiwanie darów rzeczowych i finansowych od sponsorów i darczyńców. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach:  

Na koniec grudnia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach 

zarejestrowanych było 5 271 mieszkańców Powiatu Wadowickiego, z czego 5 102 stanowiły 

osoby bezrobotne i 169 osoby poszukujące pracy. Wśród osób pozostających w ewidencji 

PUP niepełnosprawni obejmowali grupę 404  osób (7,7 %), w tym 78 osób to osoby  

z zaburzeniami psychicznymi,  co stanowiło 1,5 % ogółu osób zarejestrowanych. 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach ukierunkowane są przede 

wszystkim na pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w podjęciu zatrudnienia. 

Od dnia 27.05.2014 r. rodzaj wsparcia kierowanego do poszczególnych osób bezrobotnych 

jest uzależniony od ustalonego dla nich profilu pomocy. To rozwiązanie zostało wprowadzone 

w życie nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Urząd Pracy niezwłocznie po rejestracji ustala dla osoby bezrobotnej profil pomocy, 

oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy  

określonych w ustawie. Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd 

pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę 

oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu                            

na rynek pracy. 

Określając oddalenie bezrobotnego od rynku pracy powiatowy urząd pracy bierze pod 

uwagę czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, w szczególności: 

• wiek, 

• płeć, 

• poziom wykształcenia, 

• umiejętności, 

• uprawnienia, 
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• doświadczenie zawodowe, 

• czas pozostawania bez pracy, 

• miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy, 

• dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy                         

  i  pracodawcami. 

Określając gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy powiatowy urząd pracy 

bierze pod uwagę czynniki wskazujące na potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy,       

w szczególności: 

• zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, 

• gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy, 

• dyspozycyjność, 

• powody skłaniające do podjęcia pracy, 

• powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, 

• dotychczasową  oraz aktualną gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, 

innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami. 

Ustawa wprowadziła trzy profile pomocy: 

I profil pomocy -  przewidziany dla osób aktywnych. 

Formy pomocy stosowane w tym profilu: pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych 

przypadkach z poradnictwo zawodowe oraz formy pomocy określone w art. 40 ust. 1 i 3a,  

art. 45. art. 46 ust. 1 pkt2, art. 60b, art. 61e pkt. 2, art. 66k-66n ustawy o promocji 

zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy, tj.: 

• udział w szkoleniu grupowym, 

• finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji, 

• zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, 

• jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

• świadczenie aktywizacyjne dla osób powracających do pracy po okresie opieki nad    

  dzieckiem lub osobą zależną, 

• pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

• bon szkoleniowy dla osób do 30 roku życia, 

• bon stażowy dla osób do 30 roku życia, 

• bon na zatrudnienie dla osób do 30 roku życia, 

• bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia. 

II profil pomocy -  przewidziany dla osób wymagających wsparcia. 

Formy pomocy stosowane w tym profilu: usługi i instrumenty rynku pracy, działania 

aktywizacyjne zlecone, oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja                      

i Integracja. 

III profil pomocy - dla osób oddalonych od rynku pracy. 

Formy pomocy stosowane w tym profilu: Program Aktywizacja i Integracja, działania 

aktywizacyjne zlecone, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego                                 

u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, oraz                   

w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 
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mieszkańców Powiatu Wadowickiego w 2015 roku 

 

Pomoc przewidziana w ramach profilu pomocy jest realizowana przez Powiatowy Urząd  

Pracy  w Wadowicach na podstawie przygotowanego z bezrobotnym indywidualnego planu 

działania – IPD. 

Na koniec grudnia 2015 r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach żadna                      

z osób bezrobotnych z zaburzeniami psychicznymi nie miała ustalonego I profilu pomocy, 

60,3 % osób miały ustalony III profil pomocy, 39,7 % II profil pomocy. 

W 2015 r. z tytułu podjęcia pracy i innych form aktywności zawodowej wyłączono          

z ewidencji  25 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zaburzeniami psychicznymi,                     

z czego 22 osoby podjęły zatrudnienie na niesubsydiowanych miejscach pracy, a 2 osoby                  

w ramach robót publicznych. 2 osoby zostały skierowane na prace społeczno użyteczne. 

Złożoność problemów związanych z pracą zawodową, wobec których staje człowiek                     

po kryzysach psychicznych przekracza, w wielu przypadkach, możliwości samodzielnego ich 

rozwiązywania. W związku z tym każda rejestrująca się w Urzędzie Pracy osoba jest 

informowana  o możliwości skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego. Z tej formy 

pomocy w 2015 r. skorzystało 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są grupą osób defaworyzowanych na rynku 

pracy. Napotykają one wiele trudności, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia oraz 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z jednej strony pracodawcy mają obawy przed 

zatrudnianiem takich osób, a z drugiej strony stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie 

sprzyjają bierności zawodowej tych osób. Stad odpowiednią rangę Powiatowy Urząd Pracy      

w Wadowicach nadaje kierowanej  do pracodawców informacji promującej zatrudnienie osób  

niepełnosprawnych w tym osób   z zaburzeniami psychicznymi.  

W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach skierował 8 osób na szkolenia 

podnoszące kompetencje zawodowe pracowników w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych: 

-  1 osoba uczestniczyła  w szkoleniu pn. „Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania 

osób niepełnosprawnych w 2015 r.” zorganizowanym przez POPON  Warszawa, 

-  7 osób  w szkoleniu pn. „Zaburzenia osobowości w praktyce doradców zawodowych                               

i pracowników socjalnych” przeprowadzonym przez Fundację im. Boguchwała Winida                    

na rzecz rozwoju psychoterapii psychoanalitycznej. 

 

 

 

 

 

  

 


